
 

 

RELAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES SELECIONADAS 

 

* A relação das proposições artísticas selecionadas será divulgada dentro de mais            
alguns dias 

 
AUTOR / AUTORA TÍTULO DO TRABALHO 

Renata Perim Albuquerque Lopes Visita guiada ao desconforto 

Mariana Estellita Lins Silva Reflexões sobre museu e História da Arte sob uma 
perspectiva  pós estruturalista 

Camila De Oliveira Andrade O corpo não é óbvio 
Gabriel Morais Medeiros Os baldios à luz do telescópio: alegorias de Mariana 

Sissia 
Luiz Miguel Pereira Teatro com bebês, enunciações e vivências  
Fernanda Grigolin Moraes Estimada Sra. Maria Lacerda de Moura – no meu 

tempo e no seu, ninguém mais nasce de olhos 
fechados 

Tadeu Ribeiro  Incorporo a revolta: Hélio Oiticica e as poéticas da 
violência 

Vítor de Souza Pereira Martins Escotoma 
Marcelo Domingues Considerações sobre a relação entre remontagem de 

dança e a memória da dança 
Anna Carolina Longano Do golpe à fraquejada: despatriarcalização do corpo 

da artista em tempos de barbárie 
Caroline Alciones de Oliveira Leite Para driblar o tempo: uma investigação da obra 

"Eureka/Blindhotland" (1970-1975) de Cildo Meireles 
Graziela Daniel Laureano Do tempo ao tempo: a vida das imagens no espaço 

entre ver e dizer. Um olhar a partir de três obras do 
Ciclo do Atlântico de Marguerite Duras. 

Pedro Carneiro Silva O Trampolim de Oiticica 
Gastón Severina Construções identitárias desde a Disidência  
Thiago Piquet Um estudo sobre a conscientização dos gestos a partir 

 



 

de investigações somáticas do corpo. 
Francisco Pablo Medeiros Paniagua / 
Teresa Maria Siewerdt 

Dados do fogo e algumas incandescências artísticas: 
espaços e objetos ativados por modos performativos 

Lucas Rodrigues de Souza  Por uma antropologia cênica 
Simone Cristina Garcia Pablo Picasso como uma figura de resistência contra 

os regimes totalitários europeus do século XX  
Cristiani Gonçalves Campos O Louco Dioniso e a Mulher dos Cabelos de Mar: O 

Chamado para a Jornada da Sereia 
Ynaê Cortez de Morais Obras de circulação não controlada: casos: Antonio 

Manuel, Cildo Meireles, Grupo Poro e Paulo Bruscky 

Joana Poppe Crivella Teatro Oficina Uzyna Uzona: embaralhamento de 
corpos 

Livia Barroso de Moura Vendo Ações Virtuosas 

Ana Elisa Lidizia Como apreender a indisciplina: sobre experimentar o 
experimental em Dias de Glória 

Clarisse Martins Monteiro Mediações em contexto 

Marilia Solfa Aproximações entre arte e design na produção de 
Barbara Bloom 

Lais dos Passos Lara O corpo pós-orgânico enquanto artista de si. 

Leonardo Felipe Vieira Ribeiro O som do afeto - percepção sensorial em A Mulher 
sem Cabeça 

Herbert Baioco Vasconcelos Itinerário de escuta 

Vanessa Cristina Cavalcanti de 
Mendonça 

Estampados e identidade nacional – encontros na 
obra de Fayga Ostrower- de 1952/67, no Rio de 
Janeiro 

Lyana Guimarães Martins A percepção fora dos eixos 

Cecília Magalhães Clemente Estado de emergência e precariedade: formas de 
enfrentamento em práticas artísticas contemporâneas 

Rosane Barata Machado Alves a anarquia do poder em salò, ou os 120 dias de 
sodoma, de pier paolo pasolini 

Antonio Gonzaga Amador quatro cartas sobre uma prática de si. antonin artaud e 
práticas artísticas. 

Andiara Ramos Pereira / Juliana Lira 
Sampaio 

criação e mercadorização da memória da dor negra 
nos desfiles da paraíso do tuiuti e do salgueiro 

Iam Campigotto Coisa entre linguagem e músculo 

Leandro de Souza Rocha cadernos de áfrica: corporeidades e narrativas nas 
vias das encruzilhadas 



 

Mônica Coster Ponte Carta ao meu, apenas meu, desejo 

Erika Villeroy A Dança Negra de Mercedes Baptista - Corporeidades 
Afro-Diaspóricas em Diálogo 

 
 
OBSERVAÇÕES: 
 

(1) Cada autor(a) deverá limitar sua apresentação a 15 minutos. 

(2) Para aqueles(as) que optarem pela leitura de de seus trabalhos, recomendamos que o             

texto a ser lido não ultrapasse o limite máximo de 6 laudas (formato A4, fonte 12,                

entrelinhas 1,5), de maneira que o tempo de leitura gire em torno de 15 minutos. 

(3) As apresentações acontecerão no Auditório do Museu de Arte Contemporânea de           

Niterói (Mirante da Boa Viagem, s/n° - Boa Viagem, Niterói, RJ). 

(4) A programação será anunciada em breve. 

(5) Qualquer dúvida, escreva para usoimproprio2018@gmail.com  
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